
Sydafrika
KAPSTADEN, GARDEN ROUTE & SAFARI.

2-14 mars 2023

Välkommen till Sydafrika och Kapstaden som räknas som en av de vackraste städerna i världen - och det är lätt att
förstå när man kommer hit! Denna metropol som även kallas för ”Moderstaden” bjuder på en rik och
mångfacetterad historia som erbjuder ett stort urval av aktiviteter och kulinariska upplevelser.

Dag 1: Ankomst Cape Town International. Lokal guide möter gruppen på flygplatsen. Övernattning på Southern
Sun Waterfront, ett prisbelönad hotel vid Cape Towns Waterfront. Det inbjudande hotellet har nyligen renoverats.
Faciliterna inkluderar eget gym, cocktail bar, restaurang och utomhus simmbassäng. Vi äter gemensam lunch och
middag på kvällen.



Dag 2: Idag åker vi till Boulders Beach som är berömd för sin landbaserade koloni av afrikanska pingviner, den
ende pingvinarten som formerar sig i Afrika. Pingvinerna rör sig fritt i ett skyddat naturreservat. Här kan man
observera den hotade arten på nära håll. Beståndet har ökat från endast två par till 2200 individer sedan 1982.

Vi åker vidare längs Capehalvön till Cape Point. Konservering och dess biologiska mångfald står högst på listan
hos de som tar hand om Cape of Good Hopes naturreservatet, som täcker 8000 hektar och har en kustlinje på över
4 mil. Det finns en stor chans att få se frigående struts, antilop, zebra, babian och sköldpadda. Det finns också över
1000 olika växtarter i detta fredade naturreservat.



Dag 3: Taffelberget och Waterfront

Linbana upp på Taffelberget. Ni kan även välja en vandring med Pernille till själva platåen. Vi går från den övre
linbanestationen till Maclear’s Beacon, en flack sträcka som tar ungefär 45 minuter, helt frivilligt. Pernille är
utbildad fjällguide i Cape Town och är medlem av Cape Tourist Guides Association. Linbana ner från berget och
transport till Waterfront, där vi äter lunch. Tid finns för shopping på Waterfront.



Dag 4: Utflykt til Langebaan och kulturcenter

Sanfolket är en folkgrupp i sydvästra Afrika, de enda nu levande jägare från samlarkulturen. I dag finns en
population på ca 130 000 kvar av Sanfolket spridda över sex olika länder i det sydliga Afrika. Vi får en guidning i
det fina kulturcentret, Khwa tuu, belägen längs västkusten, norr om Kapstaden.



Efteråt åker vi till Langebaan som är känd för sin stora, vackra lagun. Vi äter lunch på Die Strandloper, en mycket
uppskattad havsrestaurang som serverar färsk mat direkt från havet.

Dag 5: Dagen är fri men på kvällen ska vi på hemlig utflykt. (Lunch på egen hand denna dag).

Safari längs Garden Route
Dag 6: Transport från Harbour Bridge Hotel & Suites till Gondwana Game Reserve, ett 11 000 hektar stort
malariafritt naturreservat längs Garden Route. Ungefär 5 timmar med buss från Kapstaden.



Gondwana är det ende djurreservatet i det sydliga Capeområdet där alla djuren rör sig fritt. Här lever bland annat
lejon, giraffer, afrikansk buffel, zebra, många olika antiloper, noshörning, leoparder och elefanter.

Helpension: tre måltider och två safariturer per dygn med erfaren ranger i öppen safaribil. Varje safaritur varar
ungefär 3 timmar.

Övernattning i Kwena Lodge, 2 personer per suite. Varje suite har öppen planlösning på 75 m², sovrum
(King/Twin), stort badrum med dusch, badkar, dubbla handfat, sittavdelning.

Dag 7: Safari på Gondwana Game Reserve. Alla måltider, dryck och safariaktiviteter inkluderat.



Vindistriktet

Dag 8: Vi åker från Gondwana till vindistriktet utanför Kapstaden. Den pittoreska staden Franschhoek (som
betyder ‘fransk hörna’). Staden grundades av franska hugenotter som anlände på 1600 och 1700-talet.
Franschhoek har blivit känd som Sydafrikas gourmethuvudstad tack vare de många erkända restauranger samt
vingården man hittar här.



Vi övernattar på Protea Hotel Franschhoek som har gångavstånd till centrum. Hotellet har en lugn trädgård med
stor simmbassäng och utsikt mot bergen. En känd sydafrikansk restaurang, Hussar Grill ligger i direkt anslutning
till hotellet.

Dag 9: Idag besöker vi ett vindistrikt. Vi stannar till vid två vingårdar och Dylan Lewis skulpturpark.



Dag 10: Fridag. Tid att slappna av i Franschhoek. Den populära spårvagnen stannar vid många vingårdar.
Gemensam middag.

Dag 11: Alla sagor har ett slut! Transport till Cape Town flygplats och flyg tillbaka till Sverige.



Pris per person:

32995 kr per person i delat rum (Dubbel/Twin)

39995 kr per person i enkelrum.

Baserat på 20 personer.

Inkluderat:
 5 nätter på 4-stjärniga Southern Sun Waterfront, Standard Rum, frukost.
 2 nätter på 5-stjärniga Gondwana Game Reserve, Kwena Lodge, allt inkluderat
 3 nätter på 4-stjärniga Protea Hotell Franschhoek, frukost
 Svensktalande guide i 10 dagar
 Alla måltider* (Frukost, Lunch och Middag) *Dag 5 och 10: Lunch på egen hand
 Vinprovning på två vingårdar
 Ingång till Cape Point, Boulders Beach, Khwa tuu (kulturcenter) och Dylan Lewis skulpturpark.
 Linbana upp och ner Table Mountain
 Alla Transporter T/R Arlanda och i Sydafrika.



Det som inte är inkluderat är dricks och dryck.

Ring Anders Norstedt på Svenska Stilresor AB för bokning och övrig information.

070-363 03 59


